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Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah
SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-

Nya, kami dapat menyelesaikan penprsunan

buku'Anal isis Keb ij akan Pelayanan Kol aborasi

Bagi Penyandang Cacat/Disabilitasl'

Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan

fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi
Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat,

kami mengadakan analisis kebijakan dengan pendekatan model
retrospektif, yaitu model analisis kebijakan yang dilakukan terhadap

berbagai kebijakan/ program yang telah diimplementasikan. Model

ini biasanya disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan
pendekatan evaluasi terhadap dampak kebijakan yang sedang atau

telah diterapkan. Pelaksanaan analisis dilakukan dengan mengkaji:

1. Bagaimana keterkaitan kebijakan pelayanan penyandang cacatl

disabiiitas pada Kementerian/Lembaga dan stakeholders lainnya
dibawah koordinasi Kemenko Kesra;

2. Bagaimana potensi dan tantangan dalam pelaksanaan pelayanan

penyandang cacat/disabilitas pada Kementerian/Lembaga dan

stakeholders lainnya dibawah koordinasi Kemenko Kesra;

3. Bagaimana merumuskan model kebijakan pelayanan kolaborasi
bagi penyandang cacat/ disabilitas.

ini semata-mata merupakan tinjauan independen dari perguruan
tinggi yang telah melakukan kajian bersama kami, dalam hal ini Pusat

Dalam proses analisis ini boleh jadi ada ungkapan yang bersifat

mengkritisi kebijakan yang selama ini dilaksanakan pemerintah, hal



Kajian Pembangunan dan Kebijakan Sosial (puska pKS) Sekolah
Tinggi Kesejahteraan Sosial (ST'KS) Bandung.

Hasii analisis kebijakan yang dilakukan diharapkan dapat
memberikan manfaat berupa:

1. Meningkatnya pemahaman tentang keterkaitan peran
Kementerian/ Lembaga dan stakeholders lainnya daram pelayanan
terhadap penyandang cacat/ disabilitas.

2. Terumuskannya pokok-pokok pikiran mengenai model kebijakan
pelayanan kolaborasi bagi pcnyan dang cacatl disabilitas;

Apresiasi dan penghargaan tidak lupa kami sampaikan kepada
Ketua srKS Bandung, Tirn Puska pKS srKS dan semua pihak yang
telah memberikan kontribusi pemikiran sampai tersusunnya hasil
analisis kebijakan ini menjadi sebuah buku.

Buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi para
pembaca dan para pemangku kewajiban dalam mewujudkan kolaborasi
pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh penyandang cacat/
disabilitas;

Deputi Bi Koordinasi
Perlind ial dan Perumahan Rakyat,

Situmorang, Apt,M.Sc,PH

Bandung, Oktober 2014
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PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penyandang cacat/disabilitas banyak menghadapi berbagai
persoalan yang menyebabkan mereka tersingkir dari aktivitas
sosial, seperti diskriminasi pada sarana umum, pendidikan dan
pekerjaan, sehingga penyandang disabilitas tersingkir dari ruang
publik. Interaksi masyarakat dengan penyandang disabilitas
pun menjadi sangat rendah, sehingga rnengakibatkan kesadaran
masyarakat akan keberadaan penyandang disabilitas dengan
kompleksitas persoalan yang Cihadapinya semakin berkurang.

Komplelaitas permasalahan para penyandang disabilitas
mencakup masih adanya stigma dalam pemberian berbagai
layanan yang ada di masyarakat. Mereka sering mendapat
diskriminasi dalam berbagai hal, diantaranya rekruitmen tenaga

kerja penyandang disabilitas oleh perusahaan masih sangat



terbatas, aksesibilita.s pelavanan dan fasilitas publik seperti
layanan pendidikan, kesehatan, perhubungan dan akses gedung
layanan urnum juga masih terbatas. Kemudian terbatasnya
kendali regulasi bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas di
tempat kerja.

P€nsading Dilatflitas yaot pe.nlh Mendapar
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Gambar 1. Rehabilitasi
Penyandang Disabilitas

Berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2012 menunjukan
bahwa junilah penyandang disabilitas sebanyak 6.00g.641 jiwa
atau2,54o/o dari jumlah penduCuk berumur 2 tahun ke atas.

Dari jumlah tersebut hanya sebanyak 6 o/o penyandang
disabilitas yang pernah mendapatkan pelayanan rehabilitasi,
sedangkan sebagian bcsar 94 % belum pernah mendapat
pelayanan rehabilitasi.

Hal ini menunjukan bahwa pelayanan rehabilitasi masih
terkendala berbagai hal seperti adanya diskriminasi dan stigma
negatif terhadap penyandang disabilitas, sehingga banyak
keluarga yang dengan sengaj a menyembunyikan anggotanya yang
mengalami disabilitas.

Menurut data KEMENAKERTRANS dan KEMENSOS
sampai dengan tahun 2010 jumlah tenaga kerja penyandang



disabilitas di Indonesia mencapai 11.580.117 orang. Terdiri dari
tuna netra 3.474.035 orang, tuna daksa 3.010.830 orang, tuna
rungu 2.547.626 orang, cacat mental 1.389.614 orang dan cacat
kronis 1.158.012 orang.

Gambar 2. Angkatan
Kerja Penyandang

Disabilitas

Berdasarkan data hasil analisis situasi penyandang disabilitas
di Indonesia oleh Irwanto, dkk. pada tahun 2010 menunjukkan
bahwa dari sejumlah penyandang disabilitas yang masuk katagori
angkatan kerja, hanya sebanyak 25,6 Yo yang memiliki pekerjaan
sedangkan sebagian besar yaitu sebanyak 74,4 Yo tidak memiliki
p ekerjaan alias pengangguran.

Merujuk pada hasil analisis kebijakan yang dilaksanakan
Pusat Kajian Pembangunan dan Kebijakan Sosial Sekolah Tinggi
Kesejahteraan Sosial Bandung telah terpetakan anatomi masalah
dan kebijakan pemerintah yang relevan saat ini termasuk di
dalamnya karakteristik masalah, prototipe/model kebijakan, isu
dan tantangan dalam proses implementasi serta dampaknya bagi
para penerima manfaat.

Berbagai temuan dalam analisis implementasi kebijakan
pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi penyandang



disabilitas, telah menghasilkan beberapa usulan rekomendasi

sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas Kementerian/Lembaga dallm
implementasi Standar Peiayanan Penyandang Disabilitas

sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

2. Pembentukan Komisi Disabilitas Indonesia (KDI).

3. Pemberian Penghargaan terhadap Komitmen Kementerian/

Lembaga dalam Implementasi Pelayanan Penyandang

Disabilitas (Dk ability Friendly)

Berdasarkan berbagai pertimbangan terhadap kompleksitas
permasalahan serta temuan dalam dua kajian terdahulu, maka
dipandang perlu untuk melakukan Analisis Kebijakan Pelayanan

Kolaborasi bagi Penyandang Disabilitas. Hal ini sebagai

dasar bagi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
(KEMENKO KESRA) dalam melaksanakan fungsinya sebagai

Kementerian Koordinator bagi beberapa Kementerian/Lembaga

dan stake holders terkait lainnya dalam pemberian pelayanan bagi

penyandang disabilitas. KEMENKO KESRA dapat melakukan
berbagai kegiatan rnovatif atau upaya-upaya terobosan guna

memungkinkan muncul dan berkembangnya saling pengertian

dan realisasi visi bersama dalam lingkungan dan sistem yang

kompleks.

B. Fokus Kajian

Bagairnana Analisis Kebijakan Pelayanan Kolaborasi bagi

Penyandang Disabilitas di In<ionesia, yang meliputi :

1. Bagaimana keterkaitan kebijakan pelayanan penyandang
disabilitas pada Kementerian/Lembaga dan stakeholder
lainnya di bawah Koordinasi Kemenko Kesra ?



J.

Bagaimana potensi dan tantangan dalam pelayanan
penyandang disabilitas pada Kementerian/Lembaga
dan stakeholder lainnya di bawah Koordinasi Kemenko
Kesra?

Bagaimana Model Kebijakan Pelayanan Kolaborasi bagi
penyandang disabilitas?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan

l. Melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut terhadap
proses kajian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

2. Memaharni keterkaitan peran Kementerian/Lembaga dan
stakeholde:s lainnya dalam mentransformasikan segenap

sumber daya dan potensi penyandang disabilitas.

3. Memahami potensi dan tantangan (termasuk strategi,
mekanisme, dan nilai) dalam mengembangkan pendekatan
model kebijakan pelayanan kolaborasi bagi penyandang
disabilitas.

4. Merumuskan pokok-pokok pikiran mengenai model
kebijakan pelayanan kolaborasi bagi penyandang disabilitas
sehingga pelayanan bagi penyandang disabilitas menjadi
terpadu.

Manfaat

1. Tersedianya hasil analisis dan pendalaman lebih
lanjut terhadap proses kajian yang telah dilaksanakan
sebelumnya.

2. Meningkatnya pemahaman tentang keterkaitan peran
Kementerian/Lembaga dan stakeholders lainnya dalam
pelayanan terhadap penyandang disabilitas.



D.

3. Terumuskannya pokok-pokok pikiran mengenai Model
Kebijakan Pelayanan Kolaborasi bagi penyandang
clisabilitas.

Metode Kajian

Model analisis yang digunakan adalah model retrospektif,
yaitu model analisis kebijakan yang dilakukan terhadap berbagai
kebijakan/program yang telah diimplementasikan.

Partisipan

Partisipan sebagai sasaran kegiatan Analisis Kebijakan
Pelayanan Kolaborasi Bagi Penyandang Disabilitas adalah:

1. Pelaksana kebijakan dari berbagai Kementerian/
Lembaga di bawah Koordinasi Kemenko Kesra.

2. Instansi pemerintah lainnya yarrg memberikan
pelayanan terhadap penyandang disabilitas,

3. Organisasi masyarakat dibidang disabilitas baik tingkat
pusat maupun provinsi (YPAC, PPCI, HWPCI, BPOC,
dll)

4. Kalangan perguruan tinggi khususnya dari jurusan
kesejahteraan sosial,

5. Kelonrpok pegiat penyandang disabilitas,

6. Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang disabilitas, dan

7. Penyandang disabilitas.

Indikator Out-Put

1 Review implementasi perundang-undangan dan
prograrn Kementeriarr/Lembaga dalam pemberdayaan
dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.

2 Informasi empiris pendekatan pelayanan kolaboratif.



3

4

5

Rekomendasi model pendekatan kebijakan kolaborasi;
Pelayanan terpadu penyandang cacat/disabilitas

Langkah penguatan koordinasi dan aktualisasi peran
Kemenko Kesra



TINJAUAN TEORITIK
TENTANG KOLABORASI
DAN PENYANDAI\G
CACAT/DISABILITAS

A. Tinjauan Teoritik Tentang Koiaborasi

l. PengertianKolaborasi

Istilah kolaborasi biasanya digunakan untuk menjelaskan

praktik dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama

dan melibatkan proses kerja masing-masing maupun kerja

bersama dalam mencapai tuluan bersama tersebut. Motivasi

utamanya biasanya adalah memperoleh hasil-hasil kolektif

yang tidak mungkin dicapai ;ika masing-masing pihakbekerja

sendiri-sendiri. Selain seperti dalam kerjasama, para pihak

berkolaborasi biasanya dengan harapan mendapatkan hasil-

hasil yang inovatif, terobosan, dan/atau istimewa/luar biasa,

serta prestasi kolektif yang memuaskan. Kolaborasi biasanya

dilakukan agar memungkinkan muncul/berkembangnya

saling pengertian dan reatisasi visi bersama dalam lingkungan

dan sistem Yang komPleks.



Pengertian dan pentingnya kolaborasi menurut para
ahli:

a. |onathan (2004) mendefinisikan kolaborasi sebagai

proses interaksi diantara beberapa orang yang

berkesinambungan.

b. Menurut Kamus Heritage Amerika (2000), kolaborasi
adalah bekerja bersama khususnya dalam usaha
penggabungan p emikiran.

c. Gray (1989) menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai

suatu proses berpikir dimana pihak yang terlibat
memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah
serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan
keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang
dapat dilakukan.

d. Kolaborasi merupakan proses kompleks yang
membutuhkan sharing pengetahuan yang direncanakan
yang disengaja, dan menjadi tanggung jawab (Lindeke
dan Sieckert, 2005).

e. Shortridge, et. Al., (1986) mendefinisikan kolaborasi
terutama di bidang kesehatan sebagai hubungan
timbal balik dimana (pemberi pelayanan) memegang

tanggung jawab paling besar untuk perawatan pasien
dalam kerangka kerja bidang respektif mereka. Praktik
kolaboratif menekankan tanggung jawab bersama dalam
manajemen perawatan pasien dengan proses pembuatan
keputusan bilateral yang didasarkan pada masing-

masing pendidikan dan kemampuan praktisi.

Dari pengertian ahli tersebut pada dasarnya kolaborasi
adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa

elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-



pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang
menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari
sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan
persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberilkan
manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.

Konsep kolaborasi juga digunakan untuk
menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakutrcan
pihak tertentu. Sekian banyak pengertian dikemukalcan
dengan sudut pandar,g beragam namun didasari prinsip
yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi
tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Namun demikjian
koiaborasi sulit didefinisikan untuk menggambarkan aLpa

yang sebenamya yang menjadi esensi dari kegiatan ini.

Berdasarkan kamus Heritage Amerika (2000),
kolaborasi adalah bekerja bersama khususnya dalam usaha
penggabungan pemikiran. Hal ini sesuai dengan apa yang
dikemukakan oleh Gray (1989) menggambarkan bahrara
kolaborasi sebagai suatu proses berfikir dimana pihak ya:ng
terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari sua.tu
masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut
dan keterbatasan padangan mereka terhadap apa yang daprat
dilakukan. Kolaborasi juga dimaknai sebagai kebersamaan,
kerja sarna, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jaw$
dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuim
yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berprosers,
saling memberikan rnanfaat, kejujuran, kasih sayang serta
berbasis masyarakat.

Pada sektor publik misalnya, kolaborasi dipahanri
sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan,
dan tanggung jawab antara beberapa entitas yang aktivitasny.a
berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang clan



pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan
hak publik dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki
tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk
berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta
berbasis masyarakat. Pihak-pihak entitas yang berkolaborasi
bisa dari government, citil society, dan private sector. Tujuan
utama dalam kolaborasi sektor publik diperuntukkan pada
peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Kolaborasi diiakukan dalam bentuk kemitraan di
bidang teknologi misalnya, dapat berupa hubungan umum
antara dua pihak atau lebih, yang dapat bersifat koordinatif,
bentuk kerjasama tertentu ataupun kolaborasi yang lebih
khusus/ spesifi.k di bidang teknologi. Walaupun begitu, dalam
beberapa literatur, istilah kemitraan sering dipertukarkan
dengan kerjasama dan/atau kolaborasi, atau bahkan sebatas
koordinasi. Konteks kemitraan teknologi itu sendiri,
terutama dari p ersp ektif kebij akan, yang menj elaskan m aksud
hubungan antara para pihak dalam suatu praktik kemitraan
IPTEK tertentu.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa
kolaborasi adalah suatu proses interaksi yang kompleks
dan beragam, yang melibatkan beberapa orang untuk
bekerja sama dengan menggabungkan pemikiran secara
berkesinambungan dalam rnenyikapi suatu hal dimana
setiap pihakyang terlibat saling ketergantungan di dalamnya.
Apapun bentuk dan tempatnya, kolaborasi meliputi suatu
pertukaran pandangan atau ide yang memberikan perspektif
kepada seluruh kolaborator.

Menurut Carpenter (1990), kolaborasi mempunyai 8

karakteristik, yaitu;



a. partisipasi tidak dibatasi dan tidak hierarkis.
b, Partisipan 

,bertanggung jawab dalam memastikanpencapaian kesuksesan.

c. Adanya tujuan yang masuk akal.
d. Ada pendefinisian masalah.
e. partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain.f. Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbragipilihan.

g. Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisi;ranyang rerlibar.

h. partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi.
2, Tuiuan dan manfaat kolaborasi

Secara singkat kolaborasi bertujuan untuk:

a. Memecahkannrasalah;

b. Menciptakarrsesuatu;

c. Menemukan sesuatu di dalam sejumlah hambatan.
Adapun manfaat kolaborasi adalah memberikanpelayanan atau 

.y:uhu yang berkualitas denganmer"lggabungkan keahlian yang u.,ik du*, profesional, yaitu :

a. Memaksimalkan produktivitas, efektivitas dan efesiensisumber daya.

b. Meningkatkan profesionalisme, Ioyalitas dan kepuasankerja.

c. Meningkatkan kohesivitas antar pelaku yang terlibat didalamnya.

d. Memberikan kejelasan peran dalam berinteraksi antarpelaku yang terlibat di dalamnya


